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„La Judecata Presei” 
Astfel s-a numit rubrica ce a stat la baza apariţiei acestei lucrări, rubrică  

apărută în săptămânalul  „Pământul”, în perioada 19 ianuarie 2006 –               

7 ianuarie 2008. Citind-o, veţi descoperi o analiză comparată a 

publicaţiilor, urmărind, în special, modul de exprimare, lipsa de pregtire 

profesională în rândul celor care se exprimă în scris; implicaţiile politicului 

în problemele presei locale şi folosirea ziarului în lupta de partid; legătura 

dintre patronat şi redactori, precum şi obedienţa lucrătorului din presa 

scrisă în faţa reclamei mascate, cu pretenţie de articol; sfaturi 

profesionale cu privire la însuşirea profesiei de ziarist; diferenţa dintre 

informare, manipulare şi propagandă în articolul de ziar, în fine, felul în 

care presa interesată îşi păcăleşte cititorul cu bună ştiinţă. 
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